Obrazac za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu Odjela za psihologiju

Datum

Odjel za psihologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja P. Krešimira IV br. 2
23000 Zadar
OBRAZAC ZA DIPLOMSKI/ZAVRŠNI RAD
Uloga Etičkoga povjerenstva za istraživanja s ljudima jest zaštititi prava, dostojanstvo i dobrobit
sudionika u istraživanjima koje provode članovi Odjela za psihologiju, studenti preddiplomskog i
diplomskog studija psihologije, te njihovi suradnici.
Dužnost svakog istraživača je podnijeti zahtjev za odobrenje provedbe istraživanja koje uključuje
ljude kao sudionike i bez toga odobrenja ni jedno se istraživanje ne smije provoditi.
Svaki istraživač je dužan podnijeti zahtjev za odobrenje istraživanja, koji je u skladu s napucima
Kodeksa etike psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore, Etičkog kodeksa istraživanja s
djecom, te Etičkog meta-kodeksa European Federation of Psychologists Associations (EFPA).
Zahtjev za odobrenje istraživanja treba sadržavati informacije ispunjene u ovom obrascu, prateće
mjerne instrumente (ako nisu komercijalne naravi, te stoga dostupni) i planirani obrazac pristanka
sudionika za istraživanje.

ISTRAŽIVAČ/PREDLAGATELJ ISTRAŽIVANJA
Ime i prezime studenta

e-mail adresa

Broj telefona/mobitela

Mentor/voditelj istraživanja

e-mail adresa

Prijava istraživanja za potrebe
izrade završnog rada
izrade diplomskog rada
provedbe istraživanja izvan okvira izrade završnog/diplomskog rada
drugo

Prijedlog istraživanja upućen je na odobrenje drugom etičkom povjerenstvu (označite
odgovarajuću rubriku)?
DA
NE
OSNOVNI PODACI O PREDLOŽENOM ISTRAŽIVANJU

Naziv (tema istraživanja):

PRIKUPLJANJE PODATAKA
DA

NE

Prikupljanje podataka je potpuno anonimno
Identitet sudionika je poznat istraživaču
Prikupljeni podaci o identitetu sudionika, ako se objelodane izvan
istraživačkog konteksta, mogu povećati rizik društvene i/ili zakonske
odgovornosti sudionika, utjecati na odluku potencijalnog poslodavca o
zapošljavanju ili prouzročiti financijsku štetu sudioniku istraživanja

OPIS ISTRAŽIVANJA
Rubrike označene zvjezdicom (*) obavezno ispuniti

Cilj i svrha istraživanja (max. 1000 znakova s razmacima)

Opis uzorka i postupka uključivanja sudionika u istraživanje (opis sudionika uključuje njihov
broj, dob i spol, te druge sociodemografske podatke relevantne za istraživanje. Opišite i kako će
sudionici biti kontaktirani/regrutirani i identificirani. Priložite pismo sudionicima ili pozivni oglas.)
(max. 1800 znakova s razmacima)

Metoda (Opišite upute, aktivnosti u kojima će sudionici sudjelovati i eksperimentalnu proceduru.
Opišite nagrade sudionicima.) (max. 1800 znakova s razmacima)

Audio i video snimanje (Opišite postupke snimanja koji će biti korišteni. Koliko dugo i kako će
materijali biti pohranjeni, te kome će sve biti dostupni?) (max. 700 znakova s razmacima)

Pristanak/suglasnost sudionika na sudjelovanje (Kako će sudionici biti obaviješteni o
istraživanju? Opišite postupak davanja suglasnosti. Priložite obrazac suglasnosti za
sudjelovanje i/ili pismo kojim sudionike informirate o istraživanju. Priložite obrazac roditeljske
suglasnosti za djecu do 14 godina.) (max. 1200 znakova s razmacima)

Anonimnost i povjerljivost podataka (Kako će biti osigurana anonimnost? Ako anonimnost
nije osigurana, tko će imati uvid u identitet sudionika? Kako će biti osigurana zaštita identiteta
sudionika?) (max. 700 znakova s razmacima)

Povratna informacija sudionicima (Hoće li sudionici dobiti povratnu informaciju i kako će ona
biti davana? Priložite planirani sadržaj pisma sudionicima ili grupnog informiranja sudionika na
kraju istraživanja. Ako povratna informacija neće biti osigurana, opišite zašto ona nije nužna.)
(max. 800 znakova s razmacima)

Nagrade sudionicima (Hoće li sudionici dobiti kompenzaciju za sudjelovanje u
istraživanju i kakvu?) (max. 600 znakova s razmacima)

Posebne napomene (Ako je riječ o socijalno osjetljivom istraživanju, opišite kako će biti
osigurana zaštita dobrobiti sudionika? Može li istraživanje izazvati reakciju javnosti?) (max.
1800 znakova s razmacima)

MINIMALNI RIZIK
Minimalni rizik istraživačkog postupka je onaj u kojem je stupanj moguće štete, neugode ili povrede
koju će postupak izazvati manji ili jednak onome kakvom su sudionici izloženi u obavljanju
svakodnevnih aktivnosti, i/ili tijekom uobičajenih psihologijskih ispitivanja.
Uključuje li predloženo istraživanje rizik za sudionike veći od minimalnog rizika?
DA
NE
(*)Korist od istraživanja za sudionika (Opišite korist ili osobnu dobit koju sudionika može imati
od sudjelovanja u ovom istraživanju – osim koristi u obliku nagrade za sudjelovanje.) (max. 400
znakova s razmacima)

(*)Potencijalni rizici za ispitanika (Ako rizici nadilaze minimalni rizik po sudionika, opišite kako
će biti osigurana sigurnost i dobrobit sudionika. Opišite korist koja opravdava izlaganje
sudionika riziku.) (max. 600 znakova s razmacima)

Ovim potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/na sa svim pravilima i zakonskim regulativama
provođenja istraživanja s ljudima. Sve naknadne izmjene postupka provedbe istraživanja obvezan/
na sam prijaviti Etičkom povjerenstvu. Slažem se da ću prihvatiti i provesti sve obvezne izmjene
koje sugerira Etičko povjerenstvo.
Potpis istraživača

Potpis mentora

Prije izdavanja Odobrenja Etičkog povjerenstva nije dopušteno početi prikupljanje podataka.

